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 z6100 مشخصات دستگاه پالتر

 

 z6100 آشنایی با دستگاه پالتر

پالتر نوعی چاپگر بزرگ برای چاپ در ابعاد عریض است. پالتر معموالً برای چاپ تصاویر و 
 رود.های با عرض زیاد به کار میترسیم

کشی توانند چاپ کنند و در کارهای نقشهرا می a3 رها حداکثر کاغذهایی به ابعادکه چاپگازآنجایی
 شود.های بزرگ از پالترها استفاده میمنظور تولید خروجیبه ابعاد بیش از این نیاز است لذا به

 

  

های پیکسلی خوبی ارائه های منفرد پرشمار گرافیکسادگی با رسم نقطهتواند بهدرواقع پالتر می
ها از کاغذ خاصی با پوشش ویژه شوند. پالترهایی که در آنوه تقسیم میدهد. پالترها به دو گر

شوند و پالترهایی که از کاغذهای معمولی استفاده کنند الکترواستاتیک نامیده میاستفاده می
وسیله آن های چاپ دیجیتال دارای هدهایی هست که بهکنند. پالتر هم مانند سایر دستگاهمی

شده دهد. نحوه کار بدین گونه است که فایل طراحیگوناگون کاغذ انتقال میرنگ را بر روی انواع 
کند و رنگ از مخازن مخصوص وسیله کامپیوتر به ریزپردازنده دستگاه پالتر انتقال پیدا میبه
 کند.وسیله هدها بر روی کاغذ و یا جنس موردنظر انتقال پیدا میبه
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 z6100 مشخصات پالتر

 .کارتریج است 8ارای اچ پی د z6100 پالتر

 شدهاین پالتر برای کارهای بسیار عریض ساخته

 متر را دارد 5.1این پالتر توانایی چاپ تا 

 افزایش استمیزان رم این پالتر قابل

 باشدمتر میسانتی511حداقل میزان چاپ در عرض 

 باشدثانیه می 51( A1زمان چاپ یک صفحه )

 رسدمترمربع می 528سرعت چاپ در یک ساعت به 

باشد که این نوع چاپ مختص باکیفیت می  هایکاربرد این پالتر در نقشه، نمودار، پوستر و عکس
 استفاده در فضای بسته و داخل هست.

صورت که هر کاراکتر بهیکی از معایب چاپ پالتر این است که برای متن مناسب نیست به دلیل این
 گیر است.شود که این کار وقترسم میمنفرد 
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 هایدستگاه پالتر شامل قسمت

 بدنه

 سطح ریل عرضی

 ریل طولی

 مکانیزم تقلیل دهنده

 تمکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثاب

 باشد.می  های قدرتمحرک

طورمعمول این کار با ها است و بههای صنعتی و شکلپالتر برای چاپ عکس، چاپ تابلو یا نقشه
 گیرد.حرکت هد رنگ ریزی متحرک روی یک صفحه کاغذی بزرگ صورت می

 ها بسیار زیاد است.دقت پالتر در تهیه ترسیم

روی آن چاپ بگیرد ازجمله: کتد، فتوگالسه، بک الیت،  تواندهایی که معموالً دستگاه پالتر میجنس
 ساتین، میترام و تحریر است.

 متر است.سانتی 511های پالتر )در بازار ایران ( نهایت عرض دستگاه

 انواع پالتر

 پالترهای عریض-5

 عرضپالترهای کم-2

 اند.(شدهها ) که صرفًا جهت ترسیم نقشه و طراحی ساختهرسام-3

 جوهرافشان:های رسام

 انواع تکنولوژی حرکت کاغذ در پالترها:

 مسطح-5
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 غلطکی-2

 مختلط-3

 

  

ها مکانیزم خاصی جهت تزریق ها وهدها انواع پالتر شرکت اچ پی که در آنکارتریج وهد کارتریج
شود که این امر سبب دوام و تدریجی جوهر به متناسب با حجم کار پرینتر به داخل هد تزریق می

گردد درنتیجه هزینه چاپ گرافیک و بارکد که ت چاپ از ابتدا تا انتهای عمر کارتریج میکیفیت ثاب
های مشکی یک در سایر پالتر بسیار باالست. برای رنگ  به علت فرسایش سریع هد و کارتریج

 های مجزا یک هد در پالتر وجود دارد.کارتریج و برای رنگ
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